
 

Årsberetning for Oslo Schakselskaps Ungdom 2018 
 
Oslo Schakselskaps Ungdom (OSSU) er ungdomsorganisasjonen til Oslo Schakselskap. Det er en 
selvstendig organisasjon med organisasjonsnummer 980134822. Vårt formål er å utbre interessen for 
sjakk i Oslo og gi våre medlemmer et godt tilbud om sjakkspilling og trening.  
 

1. Organisasjon 
 
Styret 
 
På årsmøtet 20. mars 2018 ble følgende styre og valgkomite valgt: 
 
Leder:    Arne Sæle   (gjenvalg) 
Kasserer:  Tormod Claussen  (gjenvalg) 
Styremedlemmer:  
Hege Smith Tunsjø  (gjenvalg) 
Eyvind Arnaud Larre  (gjenvalg) 
Dag Trygve Truslew Haug (ny - vara) 
 
Valgkomite:   Praveen Sharma  
 
Det har vært avholdt tre styremøter i perioden. I tillegg har saker vært behandlet pr. e-post og telefon, 
og styremedlemmer har vært samlet til uformelle drøftinger i forbindelse med flere av OSSUs 
arrangementer. Særlig i forbindelse med OSSU junior international. 
 
Hege Tunsjø representerte OSSU i arrangementskomiteen til OSS International / OSS Junior 
International. 
 
Eyvind Larre sitter i styret i USF, med spesielt ansvar for jentesjakk som leder av Jenteutvalget. 
 
Arne Sæle sitter som styremedlem i OSU (Oslo Sjakkrets Ungdom). 
 

Ansatte 
OSSU har ingen fast ansatte, men engasjerer to trenere som betales pr. gang de underviser. Det har nå 
vært god kontinuitet på trenersiden, med Daniel Kovachev og Valdemar Staunsberg som instruktører 
annenhver onsdag hele året. 
 
 

2. Aktivitet i 2018 
 
Annenhver onsdag arrangeres onsdagstreninger med Daniel Kovachev og Valdemar Staunsbjerg som 
instruktører. Deltakelsen på disse har vært relativt stabil i underkant av 20 deltakere.  Videre ble det 
også arrangert en treningsdag en søndag i forkant av NM for ungdom. På denne ble to av OSS sine 
sterkeste unge spillere, Nicolai Getz og Lars Oskar Hauge. 
 
Medlemmene har vært aktive i turneringer både i regi av Ungdommens Sjakkforbund og av Norges 
Sjakkforbund.  
  
Det har vært god deltakelse og mange medaljer til OSSU i mesterskap i 2017: 
 



Østlandsserien 

Som de to foregående sesongene har OSSU stilt med tre lag som representerer OSS. Østlandsserien har 
ingen aldersgrenser, men vi har likevel valgt å melde på ett  miniputtlag, lilleputtlag og kadettlag. 
Miniputtlaget rykket opp fra 4. til 3. divisjon sesongen 17/18 og spiller nå i 3. divisjon. Det gjør også 
kadettlaget, mens miniputtlaget spiller i 4. divisjon. 
 
Trygve Waage cup 
OSSU stilte med to lag, som endte på 3. og 6. plass (1. plass i klassen for yngre deltakere for det ene 
laget) 
 

NM for jenter 

Linnea Larre var eneste deltaker fra OSSU, og endte på tredjeplass i lilleputtklassen. 

 

Nordisk mesterskap 

Axel Tunsjø deltok i Nordisk mesterskap i Finland. Axel spilte meget sterkt og vant sin klasse i turneringen.  

 

OSS Junior International 

OSS junior var årets høydepunkt for OSSU. Det er første gang på flere år at vi arrangerer en så stor 

turnering. Det var en åpen juniorturnering med deltakere fra hele Norge, og dessuten Sverige og Singapore. 

Det var 45 deltakere totalt, hvorav 14 fra vår egen klubb. Spesielt A-klassen ble meget spennende med 

OSSU-spillerne Elham Abdrlauf og Axel Tunsjø på henholdsvis 1. og 3. plass, mens spillere fra Sverige og 

Singapore tok 2. og 4. plass. 

 

Arrangementet forløp også utmerket. Det strakk seg over 4 hele dager. Mat var også inkludert for spillerne, 

og det var derfor en betydelig dugnadsinnsats som ble lagt ned av foreldre for å få dette arrangementet vel 

i havn.   

 

Vi fikk veldig mange positive tilbakemeldinger på dette, og mange håpet på at dette ville bli en årlig 

tradisjon. 

 

NM for ungdomslag 

OSSU var ikke representert i NM for ungdomslag denne gangen. Den lange reiseveien til Alta var en viktig 

årsak til dette. Det var ganske få lag representert. 

 

Landsturneringen 

11 spillere fra OSSU deltok i Landsturneringen som ble arrangert i Sarpsborg. Resultatmessig var førsteplass 

til Sondre Lillestøl Melaa i kadettklassen og Axel Tunsjø i lilleputtklassen to sterke høydepunkt. 

 

EM for ungdom 

Fire spillere fra OSSU ble tatt ut til EM: Elham Amar, Axel Tunsjø, Linnea Larre og Jens Ingebretsen. Av disse 

reiste Axel, Linnea og Jens. Det ble arrangert i Halkidiki i Hellas. 

 

Oslomesterskapet 

13 deltakere fra OSSU i Oslomesterskapet. Tre klassevinnere fra OSSU, Håvard Haug (klasse H), Isak Vinh 
Brattgjerd (klasse G) og Linnea Larre (klasse D). 

 

NM for barn og ungdom 

NM for barn og ungdom ble arrangert i Haugesund. 14 deltakere fra OSSU. 2 sølvmedaljer, 2 
bronsemedaljer og OSSU-spillere blant 10 på topp i alle klasser. 

 



Åpent OM for jenter og kvinner 

Også i denne turneringen hadde OSS/OSSU arrangøransvar. Denne turneringen ble arrangert i OSS sine 
lokaler, med styremedlem Eyvind Larre som hovedansvarlig fra OSSU sin side.  

 

 

3. Samarbeid med andre 
 

OSSU har et samarbeid og interessefellesskap med Oslo Barnesjakklubb (OBSK), som står for 
skolesjakktilbudet i Oslo Vest og Bærum. OBSK arrangerer treninger i OSS sine lokaler hver fredag. 
Mange OSSU-medlemmer deltar på disse treningene. Disse treningene er bedre tilrettelagt for spillere 
med lite eller ingen turneringserfaring. 
 
Mange medlemmer av OSSU er også medlemmer av "voksenklubben" Oslo Schakselskap, selv om 
dette ikke er obligatorisk. Vi samarbeider med OSS når det gjelder deltakelse i Østlandsserien og andre 
turneringer som arrangeres i regi av Norges Sjakkforbund. 
 

4. Medlemmer 
 

Per 31.12.2018 har OSSU 53 medlemmer.  Hvorav 42 er berettiget til støtte fra Oslo kommune. Dvs under 
26 år, og bosatt i Oslo kommune. 

 

5. Informasjon 
 

Informasjon til medlemmene går via epost, eller via Facebook-gruppen «OSS ungdomssatsing». I tillegg er 
det en egen seksjon under www.sjakkselskapet.no om barnesjakk. Denne siden inneholder primært 
informasjon til nye medlemmer om hvordan de går fram for å bli medlem. Men det legges også ut noen 
nyhetssaker der, for eksempel etter Oslomesterskapet. Styret har en målsetning om å bruke nettsidene 
mer aktivt fremover. 

 

6. Økonomi 
 
Se vedlagt regnskap og budsjett. 

 

Oslo 16. Januar 2019. 

 

Styret i OSSU: 
 
 
                                                . 
Arne Sæle (leder) 
 
 
                                                . 
Tormod Claussen (kasserer) 
 
 
                                                . 
Hege Smith Tunsjø 
 
 

http://www.sjakkselskapet.no/


                                                . 
Eyvind Arnaud Larre 
 
 
                                               . 
Dag Trygve Truslew Haug 


